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Ágrip 
Pneumocystis jerovecii sýkingar á Íslandi 

 
Stella Sigríður Vilhjálmsdóttir1, Sigurður Guðmundsson2, Helga Erlendsdóttir3, Már Kristjánsson2, 

Magnús Gottfreðsson4 

Læknadeild Háskóla Íslands1, Smitsjúkdómadeild Landspítalans2, Sýklafræðideild Landspítalans3, Vísindadeild 

Landspítalans4 

 
Inngangur: Pneumocystis jirovecii er smásær sveppur sem veldur lungnabólgu nær eingöngu í 
ónæmisbældum sjúklingum. Áður bar sveppurinn nafnið Pneumocystis carinii og þegar honum var fyrst 

lýst á 20. öld var talið að um sníkjudýr væri að ræða. Á fyrri hluta síðustu aldar komu upp nokkrir faraldrar 

af lungnabólgu af völdum Pneumocystis jirovecii (PCP) en það var ekki fyrr en alnæmisfaraldurinn skók 

Bandaríkin, og síðar heimsbyggðina, að sjúkdómurinn lagðist á töluverðan fjölda manns. Þá eru sjúklingar 

með undirliggjandi sjúkdóma svo sem krabbamein og sjálfsofnæmissjúkdóma í hættu á að þróa með sér 

PCP en ónæmisbælandi meðferð við slíkum sjúkdómum eykur hættuna verulega og er í raun talin orsök 

þeirrar áhættu. Markmið rannsóknarinnar voru að fá yfirlit yfir faraldsfræði PCP á Íslandi á árunum 1995-

2017, áhættuþætti, meðferðarval og afdrif. 
 Efniviður og aðferðir: Upplýsingum var safnað með afturvirkum hætti um alla þá sjúklinga á 

Íslandi sem greindust með PCP á árunum 1995-2017. Þeim var safnað úr sjúkraskrám sjúklinganna og 

skráðar í gagnagrunn í Excel. Dæmi um breytur sem skráðar voru niður eru undirliggjandi sjúkdómur, 

ónæmisbælandi meðferð og afdrif. 

 Niðurstöður: Alls greindust 52 sjúklingar með PCP á Íslandi á rannsóknartímanum, meðalaldur 

þeirra var 51 ár og voru það 31 (60%) karl og 21 (40%) kona. Meðalnýgengi, á ári, var 0,73 á hverja 

100.000 íbúa Íslands yfir rannsóknartímabilið. Átján (35%) sjúklinganna voru smitaðir af alnæmisveiru 
(HIV) en aðrir sjúklingar höfðu fengið ónæmisbælandi meðferð við undirliggjandi sjúkdómi. Yfir 90% 

sjúklinga voru greindir af sýklafræðideildinni með flúrskinslitun á berkjuskolsvökva, aðrir sjúklingar voru 

greindir með silfurlitun, PCR eða sérlitun á vefjasýni. Flestir fengu kjörlyfjameðferð trimetoprim-

sulfamethoxazol (TMP-SMZ) eða 34 (65%) einstaklingar og fengu 33 (64%) sjúklingar stera samhliða 

sinni meðferð. Í heildina létust tíu sjúklingar (19%) innan 30 daga frá greiningu og var meðalaldur þeirra 

62 ár. Fleiri karlar en konur létust en þeir voru sjö talsins. Sjö af þeim sem létust voru ekki smitaðir af HIV 

og er dánartíðni þess hóps 21%.  

 Ályktanir: Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa varpað ljósi á faraldsfræði lungnabólgu af 
völdum Pneumocystis jirovecii á Íslandi. Nýgengi hefur ekki breyst á rannsóknartímabilinu og voru allir 

sjúklingar með undirliggjandi sjúkdóm eins og við mátti búast. Dánartíðni vegna PCP virðist vera lægri hér 

á landi meðal þeirra sjúklinga sem ekki eru smitaðir af HIV. Ljóst er að mikilvægt er að vera vakandi fyrir 

PCP meðal ónæmisbældra sjúklinga sem hafa einkenni frá lungum.  
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1 Inngangur 
 

1.1  Almennt 
Pneumocystis jirovecii er smásær sveppur sem veldur alvarlegri lungnabólgu og jafnvel dauða meðal 
ónæmisbældra sjúklinga (1). Sveppurinn hefur verið þekktur í fjölda ára en honum hefur verið lýst í 

ónæmisbældum sjúklingum, auk þess sem faröldrum meðal vannærðra barna í Íran og Evrópu var lýst um 

miðja 20. öld (2, 3). Það var þó ekki fyrr en alnæmisfaraldurinn (e. AIDS pandemic) skók Bandaríkin á 

níunda áratug síðustu aldar að sjúkdómurinn fór að hafa áhrif á talsverðan fjölda sjúklinga. PCP hefur verið 

algengasta alvarlega fylgisýking alnæmis (AIDS-defining opportunistic infection) um langan tíma og er enn 

þann dag í dag (1). Sé sýkingin ekki meðhöndluð dregur hún flesta til dauða (4). 

 

1.2  Sýkillinn Pneumocystis  
Pneumocystis sýklinum var fyrst lýst árið 1909 en var þá talið að um sníkjudýrið Trypanosoma cruzi væri 

að ræða (1, 5). Fljótlega voru gerðar frekari rannsóknir og komust rannsakendur að því að ný tegund af 

sníkjudýri hafði verið uppgötvuð og var það nefnt Pneumocystis carinii (5). Margt benti til þess að um 

sníkjudýr væri að ræða og voru helstu rökin sú að lífveran hafði dæmigerð útlitseinkenni sníkjudýrs, auk 

þess sem meingerð hennar og meinafræðilegt útlit sýkingar líktist því sem áður hafði sést í 
sníkjudýrasýkingum. Þá voru sveppalyf óvirk gegn meinsemdinni en lyf sem venjulega voru notuð gegn 

sníkjudýrum höfðu áhrif (1).  

Þó var deilt um þessar forsendur og bentu sumir rannsakendur á að formfræðin (e. microbe 

morphology) minnti fremur á svepp (6). Fyrri kenningin var þó ríkjandi þar til greining á erfðaefni 

Pneumocystis var framkvæmd, á níunda áratug síðustu aldar, en hún leiddi í ljós að lífveran tilheyrir í raun 

ríki sveppa vegna líkinda í röð erfðaefnis 16S ribosomal RNA (6, 7). Pneumocystis er í flokki asksveppa 

(8). Þrátt fyrir að vera einsleitur öðrum sveppum erfðafræðilega séð er Pneumocystis ólíkur ættingjum 
sínum á annan hátt og er í raun frábrigðilegur sveppur (e. atypical). Flestir sveppir hafa ergosteról í 

frumuhimnu sinni en það hefur Pneuomcystis ekki, hann hefur kólesteról, líkt og er til staðar í dýrafrumum 

(9, 10). Pneumocystis reyndist vera heilkjörnungur, talið er að genamengi hans sé einlitna og samanstandi 

af 15 til 20 litningum (11, 12). Þó hefur reynst nokkuð erfitt að rannsaka sveppinn þar sem ekki er hægt að 

rækta hann á rannsóknarstofu (13). 

Áframhaldandi rannsóknir á erfðamengi Pneumocystis leiddu í ljós að sveppurinn er töluvert ólíkur, 

erfðafræðilega og mótefnavakalega séð, innbyrðis. Í raun eru til margar tegundir af Pneumocystis sem eru 

sértækar fyrir þá tegund af spendýrum sem þær sýkja (1, 9, 14). Því getur sveppurinn sé hann tekinn út 
sýktri rottu ekki sýkt mann né nokkuð annað spendýr en aðrar rottur. Í kjölfar þessarar uppgötvunar var 

ákveðið að sú tegund sem veldur PCP í mönnum skyldi grfið nýtt nafn og eftirleiðis kölluð Pneumocystis 

jirovecii til heiðurs tékkneska sýklafræðingnum Otto Jirovec en hann átti mikilvægan þátt í að lýsa 

meinsemdinni í mönnum (1, 9, 14). Jafnframt var ákveðið að sú tegund sem sýkir rottur skyldi áfram vera 

kölluð Pneumocystis carinii.  



  4 

 

1.2.1 Lífsferill Pneumocystis 
Á lífsferli sínum getur Pneumocystis fjölgað sér með kynlausri æxlun og kynæxlun. Kynlausa æxlunin hefst 

á því lífsformi sem algengast er í lungum sýktra, „trophic“ formi, sem er þunnveggja, slímdýrslegt (e. 

amoeboid) einkyrningsform sem bundist getur frumum hýsils með „filopodiu“ og nærst þannig. „Trophic“ 

form af gagnstæðum kynjum (e. different mating type) renna saman í forvera grómóðurfrumu, sem fer í 

gegn um meiósu og því næst mítósu svo úr verður grómóðurfruma. Grómóðurfruman hefur átta einlitna 

kjarna, veggur hennar þykknar og úr verður þolhjúpsbelgur (e. mature cyst) sem inniheldur átta gró. 

Þolhjúpsbelgurinn getur ferðast upp í berkjuholið enda er þetta það lífsform sem hvað best þolir erfiðar 

aðstæður. Þegar gróin hafa náð fullum þroska rofnar þolhjúpsbelgurinn og gróin átta losna út í umhverfið 
og verða að „trophic“ formum sem hafið geta nýjan hring. Við kynlausa æxlun skiptir einlitna „trophic“ form 

sér með með tvíklofningu (e. biniary fission) og úr verða tvær einlitna dótturfrumur á „trophic“ formi. (5, 7, 

10, 15, 16) 

 

1.3  Meinmyndun 
Í sýktum hýsli er „trophic“ form í hve mestum mæli eða um 90% af sveppunum eru á því formi. „Trophic“ 

form bindast sértækt við yfirborðsþekjufrumur lungnablaðra af gerð I með „filopodiu“ og er sú tenging 

mikilvæg fyrir fjölgun sýkilsins og þar með umbreytingu hans yfir á önnur lífsform (15, 17, 18). Ástæðan fyrir 

því að Pneumocysitis festist sértækt við lungablöðru frumur af gerð I en ekki af gerð II eru ekki fyllilega 

ljósar en vefjaefnafræðilegar (e. chemohistological) rannsóknir hafa bent til þess að frumutengt (e. cell-

associated) fibronectin sem er til staðar á yfirborði fruma af gerð I sé mikilvægt fyrir þessa tengingu (19). 

Þá hefur sveppurinn mikinn hlutfallslegan fjölda af yfirborðs-mótefnavökum sem eru tengdir mannósa-

sykrum (e. glycosylated with mannose carbohydrates). Algengustu mótefnavakarnir eru glycoprótein A og 
major surface glycoprótein og eru þeir einna mikilvægastir hvað varðar festingu Pneumocystis við yfirborð 

þekjufrumna lungnablaðranna og hindrun á vörnum hýsilsins (17). Sveppurinn virðist ekki fara inn í sjálfar 

frumur hýsilsins heldur einungis tengjast þeim með „filopodiu“ (17), sú binding örvar ónæmisviðbrögð 

hýsilsins. Sé hýsillinn með heilbrigt ónæmiskerfi heldur það sýkingunni í skefjum með vægum 

bólguviðbrögðum.  

Talið er að í heilbrigðum hýsli séu það CD4+ og CD8+ T-frumur í jöfnum mæli sem bregðast við 

sýkingunni. Sé hýsill ónæmisbældur á þann hátt að CD4+ T-frumur eru fáar eða engar sjá CD8+ T-frumur 
um ónæmissvarið auk ósérhæfða ónæmiskerfisins en við það verður ofurnæmt bólgusvar (e. 

hyperinflammatory response) sem skemmt getur lungnavefinn án þess að losa hýsilinn við sveppinn (20). 

Þannig virðist ófullnægjandi ónæmissvar geta leitt til alvarlegs skaða á lungavefnum án þess að létta á 

sýkingarálaginu. Auk innflæðis á CD8+ T-frumum hefur lungaskaðinn verið tengdur við TNF-alfa, 

chemokine framleiðslu auk innflæðis neutrophíla inn í vefinn. (20). Þó virðist ekki vera sama um hvernig 

CD8+ T-frumur er að ræða þar sem rannsóknir hafa bent til þess að mótefnavaka-sértækar Tc1 CD8+ T-
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frumur eigi mikilvægan þátt í að losa hýsil við sýkilinn þegar CD4+ T-frumur eru af skornum skammti, það 

eru hins vegar CD8+ T-frumur sem ekki eru af tc1-gerð (Tc0 og Tc2) sem virðast miðla vefjaskaða (21). 

Í kjölfarið verður lungnabólga og eru helstu breytingar í lungum sem eiga sér stað átfrumuíferð, 

ofvöxtur á lungablöðruþekjufrumum af gerð II og fylling lungnablaðra af eosinophilisku efni (10)  
 

1.4  Áhættuþættir Pneumocystis jirovecci lungnabólgu 
PCP kemur sjaldan fyrir í fólki með heilbrigt ónæmiskerfi heldur er oftast um að ræða sjúklinga með 

undirliggjandi sjúkdóma. Oft er sjúklingum sem fá PCP skipt í tvo hópa, hvort þeir séu smitaðir af HIV eður 

ei. Sjúklingar sem ekki eru smitaðir af HIV fá yfirleitt alvarlegri PCP, þurfa oftar að leggjast inn á gjörgæslu 

og deyja frekar (22, 23). Talið er að það sé vegna þess að heilbrigðisstarfsfólk er ekki jafn vakandi fyrir 
einkennum PCP í þeim hópi.  

 

1.4.1 Einstaklingar smitaðir af HIV 
Alnæmisveiran (HIV) er retróveira sem valdið getur alnæmi (AIDS) (24). AIDS er lokastig sjúkdómsins og 

einkennist af fáum CD4+ T-eitilfrumum í blóði og er skilgreint af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni þegar 
sjúklingur með HIV fær eina af fylgisýkingum alnæmis eða krabbamein tengt alnæmi (25). Með tilkomu 

bættrar meðferðar við HIV (cART) og aukinnar notkunar varnandi meðferðar gegn PCP mætti ætla að fjöldi 

þeirra HIV smituðu einstaklinga sem fá PCP fari fækkandi (26-28). PCP er þó enn algengasta fylgisýking 

alnæmis og sjúklingar sem eru í mestri hættu eru þeir sem eru ógreindir eða eru ekki á meðferð gegn HIV 

(22). 

Alnæmi var fyrst lýst sem nýjum sjúkdómi árið 1981 þegar fjöldi áður hraustra, samkynhneigðra 

ungra karlmanna byrjuðu að veikjast af óvenjulegum tækifærissýkingum og fágætum krabbameinum sem 

drógu þá til dauða, þar sem hvorki ónæmiskerfi þeirra né meðferð virtist hafa teljandi áhrif á framganginn 
(29).  

Alnæmisveiran binst bæði CD4-og aðstoðarviðtaka (e. co-receptors) á T-eitilfrumu, himna 

veirunnar rennur saman við frumuhimnu CD4+ T-frumunnar og erfðaefni hennar er innlimað í erfðaefni 

hýsilfrumunnar, fruman er nýtt til að mynda nýjar veirur sem á endanum flytjast út í millifrumurými og geta 

endirtekið leikinn (30). 

Óþroskaðar CD4+ T-frumur eru í hvíldarástandi þar til þær rekast á mótefnavaka en við það virkjast 

þær, skipta sér og ráða niðurlögum meinsemdar mótefnavakans. Flestar af þessum virkjuðu frumum deyja 
innan fárra vikna en sumar þeirra fara aftur yfir á hvíldarform og verða að T-minnisfrumum sem bíða tilbúnar 

að bregðast við ef samskonar mótefni kemur aftur í líkamann. Það er í þessum frumum sem HIV veiran 

bíður og getur viðhaldið dulinni sýkingu. Séu HIV sýktar T-minnisfrumur virkjaðar aftur með cytokinum eða 

mótefnavaka bregðast þær við og fjölga sér en deyja svo flestar fljótlega, áður en fruman nær að bregðast 

við því sem virkjaði hana (31, 32).  
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1.4.2 Einstaklingar sem ekki eru smitaðir af HIV 
PCP hjá öðrum sjúklingahópum hefur oftast verið tengt við undirliggjandi sjúkdóma, meðhöndlun með 

frumubælandi lyfjum og vannæringu, þó er helsti áhættuþátturinn í þessum hópi sykursteranotkun (22, 33, 

34).  Helstu undirliggjandi sjúkdómarnir eru illkynja sjúkdómar, bólgu-og sjálfsofnæmissjúkdómar, líffæra-

og stofnfrumuígræðslur (22).  Hægt er að skipta illkynja sjúkdómum í illkynja blóðmein (e. hematologic 

malignancies) og önnur krabbamein 

 

1.4.2.1 Illkynja blóðmein  
Sjúklingar með illkynja blóðmein er sá hópur HIV-ósýktra sem eru í hvað mestri hættu á að fá PCP (22) t.d. 

sjúklingar með T-frumu eitilfrumukrabbamein og hvítblæði. Talið er að meðferð við þessum sjúkdómum 

sem oft inniheldur stera, frumudrepandi lyf eða líftæknilyf leggi lóð á vogarskálarnar hvað áhættu á PCP 

varðar (23). Lyfjameðferð til meðhöndlunar á þessum sjúkdómum byggist oft á mikilli ónæmisbælingu T-

eitilfruma (23). Þá hefur verið bent á að möguleg ástæða fyrir því að sjúklingar með illkynja blóðmein eru 
jafn stór áhættuhópur og raun ber vitni sé að samanlögð ónæmisbæling þeirra sjúklinga er nokkuð mikil, 

bæði vegna meinsins sem leggst í raun á ónæmiskerfið og vegna lyfjameðferðar sem oft er þung og löng 

(35). 

  

1.4.2.2 Krabbamein 
Önnur krabbamein en illkynja blóðmein sem auka áhættu á PCP eru sem dæmi heilaæxli, 

lungnakrabbamein og brjóstakrabbamein og þá er krabbameinslyfja-og geislameðferð talin auka hættu 

þessa hóps á að fá PCP (23, 36) 

 

1.4.2.3 Líffæra -, merg - eða stofnfrumuígræðsla 
Sjúklingar sem þurfa að þiggja líffæri, merg eða stofnfrumur gangast undir mikla ónæmisbælandi meðferð 

bæðir fyrir og eftir og er sú meðferð talin vera ástæða þess að þessi hópur fái PCP (8, 23, 33) . 

 

1.4.2.4 Bólgu- og sjálfsofnæmissjúkdómar 
Sjúkdómar sem falla í þennan hóp eru þess eðlis að ónæmiskerfið ræðst á eigin vef og veldur þannig 

ónæmisviðbrögðum og bólgum. Sem dæmi um sjúkdóma mætti nefna sarklíki og liðagigt. Lyfjameðferð er 
yfirleitt ónæmisbælandi og flestir þeir sjúklingar í þessum hóp sem fá PCP hafa verið á sterameðferð með 

eða án annarra ónæmisbælandi lyfja (33). Oft eru frumudrepandi lyf fyrsta meðferðarval en á síðustu 

árum hafa ný sértækari lyf komið á markað, svo kölluð líftæknilyf. Þau valda kröftugri ónæmisbælingu og 

fáum aukaverkunum sem hafa bætt lífsgæði þessa sjúklingahóps (23, 37). Aukin lífsgæði leiða til þess að 

sá hópur sem fær þessa meðferð hefur stækkað og eru því fleiri í hættu á að fá PCP. 
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1.4.3 Ónæmisbælandi lyfjameðferð 
Þeir sjúklingar, með ofantalda undirliggjandi sjúkdóma, sem fá PCP eru langflestir einnig á ónæmisbælandi 

lyfjameðferð og er því ljóst að hún er stór áhættuþáttur, ef ekki sá stærsti. Áhættan er sértaklega há meðal 

sjúklinga sem fá sterameðferð (22, 33, 34) eina og sér eða í samsettri meðferð með öðrum ónæmisbælandi 

lyfjum (23). Önnur ónæmisbælandi lyf en stera er hægt að flokka í tvennt, frumudrepandi lyf (e. cytotoxic 

drugs) og líftæknilyf.  

 

1.4.3.1 Frumudrepandi lyf 
Frumdrepandi lyf eru nokkuð gamall lyfjaflokkur en mikið notaður við sjúkdómum á borð við krabbamein og 

bólgu- og sjálfsofnæmissjúkdóma. Flest þeirra hindra skiptingu og fjölgun fruma með því að trufla myndun 

á DNA (38). 

 

Metótrexat 
Metótrexat er frumudrepandi lyf sem notað er við iktsýki, sóra (e. psoriasis) en einnig sem viðhaldsmeðferð 

við bráðu eitilfrumuhvítblæði. Þá er lyfið notað eitt og sér eða með öðrum lyfjum (39). Metótrexat virkar á 

þann hátt að það líkist fólínsýru og hindrar umbrot hennar, afleiðing þess er hindrun DNA-myndunar og 

frumuvaxtar. Lyfið virkar í S-fasa. Vefir með öra frumuskiptingu eru venjulega næmastir fyrir lyfinu og þannig 

getur metótrexat dregið úr vexti illkynja vefja án þess þó að valda óafturkræfum skaða á heilbrigðum vef. 

Verkunarmáti metótrexats í iktsýki er ekki þekktur í smáatriðum (39). Metótrexat hamlar einnig ræsingu T-

fruma (40). Sé skipting fruma og ræsing T-fruma hindruð er ljóst að ónæmiskerfið getur ekki brugðist af 
jafnmiklum krafti við sýkingum og áður. 
 

Cyclófosfamíð 

Cýklófosfamíð er frumudrepandi lyf. Ábendingar fyrir því eru ýmis krabbamein, einkum tengd eitlum og 

kynfærum, aðrar ábendingar eru sjálfsofnæmis- og bólgusjúkdómar á borð við Goodpastures heilkenni og 

ónæmistengt blóðlýsublóðleysi (e. hemolytic anemia autoimmune). Einnig er lyfið notað til að hindra höfnun 

eftir líffæraflutninga (41).  

Cýklófosfamíð er alkýlerandi lyf sem er óvirkt forlyf og virkjast við umbrot í lifur. Eitt af 
umbrotsefnunum er talið bindast DNA á þann hátt að brot og samtengingar verða í DNA þráðum og seinkun 

verður á G2-fasa frumuhringsins. Lyfið hindrar bæði vessa- og frumubundið ónæmi (41) 

 

1.4.3.2 Líftæknilyf 
Líftæknilyf eru tiltölulega nýr lyfjaflokkur, sem veitir nokkuð kröftuga ónæmisbælingu án mikilla 
aukaverkana, og er notaður í auknum mæli við ýmsum sjúkdómum til dæmis ofangreindum undirliggjandi 

sjúkdómum. 
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Infliximab 
Ábendingar fyrir infliximab eru helst bólgu-og/eða sjálfsofnæmissjúkdómar þegar önnur meðferð hefur ekki 

virkað. Sem dæmi um ábendingu má nefna iktsýki, sóragigt og sáraristilbólgu. 
Infliximab er manna-músa einstofna blendingsmótefni sem binst af mikilli sækni við TNFa og hindrar virkni 

þess á ýmsum sviðum, lyfið binst ekki við TNFb (42).  

 
Rítúxímab 
Rítúximab er ólíkt infliximabi einnig notað við krabbameinum, en ábending fyrir notkun lyfsins er 

eitilfrumukrabbamein sem ekki eru að Hodgkinsgerð og langvinnt eitilfrumuhvítblæði (CML). Auk þess er 

lyfið notað við hnúðaæðabólgu (e. granulomatosis with polyangiitis) og smásærri fjölæðabólga (e. 

microscopic polyangiitis). Einnig er það notað við iktsýki þar sem TNFa hemlar hafa ekki virkað. 

Lyfið er flokkað sem æxlishemjandi og er einstofnamótefni. Lyfið binst sértækt við CD20 

mótefnavaka á bæði forvera B-og þroskuðum B eitilfrumum og er mótefnavakinn bæði til staðar á eðlilegum 
og illkynja B frumum. Við bindingu við CD20 mótefnavaka ræsist miðlað ónæmissvar sem eyðir B frumum 

(43). 

 

1.4.3.3 Sterar  
Prednisolon 
Sykursterar er lyfjaflokkur sem hefur fjölda ábendinga og er mikið notaður einn og sér eða samtímis öðrum 

lyfjum. Ábendingar sykurstera eru fjölmargar og má sem dæmi nefna gigtsjúkdóma, illkynja sjúkdóma og 

astma. Sterar hafa hraðvirk bólgueyðandi áhrif og seinkuð ónæmisbælandi áhrif. Þeir hindra efnasvörun og 

virkni frumna ónæmiskerfisins auk þess sem þeir leiða til minnkaðrar losunar og áhrifa boðefna sem miðla 

bólgu og ónæmisviðbrögðum. Langtíma notkun stera í háum skömmtum leiðir til bælingar ónæmiskerfinsins 

(44, 45). Sterar bæla frumumiðlað ónæmi, með því að hindra fjölgun T-fruma (46) og talið er að þeir valdi 

breytingum í lungnablöðruseyti (e. lung surfactant) (47) og gætu þessir tveir þættir verið helstu ástæður 

þess að sterar auki líkur á PCP.  
 

1.4.4. Geislameðferð  
Geislameðferð virðist geta fækkað eitilfrumum í blóði og eykst sú fækkun með hverri viku sem 

geislameðferð er beitt (46). 

 

1.5 Smitleiðir 
Pneumocystis smitast með loftborinni leið milli manna (9) og sýnt hefur verið fram á að Pneumocystis getur 

tekið sér bólfestu í hýsli með heilbrigt ónæmiskerfi sem geti orðið smitberi fyrir sveppinn í samfélaginu. 

Smitberinn flytur smit milli einstaklinga án þess að veikjast sjálfur, það er ekki fyrr en smitið berst til 
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ónæmisbælds hýsils að PCP þróast með klínískum einkennum (48). Rannsóknir á músum og rottum hafa 

sýnt að stutt tímabil af nokkuð nánu sambandi (e. close-contact), allt niður í einn dag, sé nóg til 

Pneumocystis smitist yfir í hýsil með eðlilegt ónæmiskerfi. Sá hýsill getur borið lítið magn af sýkilsins í þó 

nokkuð langan tíma, og þar með lagt að mörkum til hringrásar Pneumocystis í samfélaginu (49). Það tímabil 
sem smitberi án einkenna (e. asymptomatic carriage) er smitandi er ekki talið lífslangt (9). 

Þar sem mótefni gegn Pneumocystis jirovecii finnast í meirihluta barna við 20 mánaða aldur (13) var 

upphaflega gengið út frá því að PCP þróaðist að mestu leyti frá dulinni sýkingu (e. latent Pneumocystis 

infection) áunninni frá barnæsku. Rannsóknir á arfgerðum Pneumocystis jirovecii sýna þó að sjúklingar með 

heilbrigt ónæmiskerfi geta losað sig alfarið við fyrstu sýkingu og PCP sé af völdum endursýkingar af ólíkum 

stofni, sem oftar er tengdur við nágrennið sem hýsill býr í frekar en það sem hann eyddi barnæsku sinni í 

(50). Þó getur dulin sýking eða bólfesta sveppsins valdið sjúkdómnum, sé hún til staðar á þeim tíma sem 

ónæmisbæling hefst (9). 
 

1.6  Klínísk einkenni sýkingar 
Eins og áður hefur komið fram smitast Pneumocytsis jirovecii loftborið og oftast er tilvist þess í lungum 

einkennalaus. En ónæmisbælt fólk er í hættu á að þróa með sér lungnabólgu af völdum Pneumocystis 

jirovecii og þá sértaklega þeir sem hafa CD4+ T-frumur færri en 200/ μl (51). Flest klínísk einkenni 
lungnabólgu af völdum Pneumocystis jirovecii eru ósértæk en helst ber að nefna vaxandi mæði, þurran 

hósta og lágan hita. Þá getur hækkuð hjartsláttartíðni, blámi auk minnkaðrar súrefnismettunar gert vart við 

sig en oftast er lungnahlustun ómarkverð (9, 18, 52). Snemma í sjúkdómsferlinum getur röntgen mynd af 

lungum verið nokkuð eðlileg en það getur breyst þegar líður á og er þá algengt að lungnamyndin sýni 

dreifðar íferðir beggja vegna sem virðast eiga upptök sín út frá lungnahilusum (e. perihilar region). Þá getur 

loftbrjóst, stakir hnútar eða einungis breytingar öðrum megin sést (52, 53). Þegar teknar eru 

tölvusneiðmyndir af lungum sjúklinga er dæmigert að sjá héluþéttingar (e. ground glass) sem oftast minnka 

og að lokum hverfa þegar sjúklingur er settur á rétta meðferð (9, 53, 54). 

 

1.7  Greiningaraðferðir 
Þrátt fyrir að klínísk einkenni og myndgreininganiðurstöður gefi ákveðinn grun um PCP getur verið 

nauðsynlegt að staðfesta greininguna en til þess eru ýmsar smásæjar aðferðir sýklafræðinnar notaðar. 

Smásjárskoðun á hráka, berkjuskolsvökva eða lungnasýni er mikilvæg þar sem ekki er hægt að rækta 
sýkilinn (55). Ýmsar sérlitanir er hægt að framkvæma til að greina sveppinn svo sem Papanicolaou, Wright-

Giemsa eða Gram-Weigerts litanir en litun með einstofna mótefnum, eða svokölluð flúrskinslitun, er mun 

næmari, auk þess sem einstofna mótefnin geta sýnt bæði „trophic“ form og þolhjúpa en það er mikilvægt 

þar sem mest er um „trophic“ form í sýktum einstaklingi (55). Á síðustu árum hefur kjarnsýrumögnun (PCR) 

verið beitt í auknum mæli til greiningar en um er að ræða nákvæma aðferð sem getur greint lítið magn af 

Pneumocystis jirovecii (56). En þá vakna spurningar hvort um bólfestu eða sýkingu sé að ræða. 
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1.8  Meðferð 
Sjúklingar sem greinast með PCP þurfa á lyfjameðferð að halda þar sem sýkingin reynist yfirleitt alltaf 

banvæn sé hún ómeðhöndluð (18). Eins og áður hefur fram komið þá er lítið sem ekkert ergosteról í 

frumuhimnu Pneumocystis sem gerir það að verkum að venjuleg sveppalyf nýtast ekki til meðhöndlunar á 

PCP þar sem ergosteról er skotmark flestra þeirra (9, 57). Frumuhimna Pneumocystis er ógegndræp fyrir 

fólínsýru og reiðir sveppurinn sig alfarið á eigin efnaskipti til framleiðslu hennar en fólínsýra er mikilvæg við 

nýmyndun púrína og þar með kjarnsýra. Því beinist kjörlyfjameðferðin, að því að rjúfa efnaferil fólínsýru (9, 
58). Tvö ensím gegna lykilhlutverki í efnaferli fólínsýru en þau kallast dihydropteroate synthease (DHPS) 

og dihydrofolate reductase (DHFR) en mögulegt er að hindra þau bæði með samsettri lyfjameðferð tveggja 

lyfja sem kallast súlfametoxazól (SMZ)  og trimetóprím (TMP), en hið fyrrnefnda hindrar DHPS á meðan 

hið síðarnefnda hindrar DHFR (9, 58-60). Þar sem lyfin hamla tvö samliggjandi skref í nýmyndunarferli 

fólínsýru getur sveppurinn hvorki fjölgað sér né framleitt prótein og leiðir það því til dauða hans.  

 Sé ekki unnt að gefa kjörlyfjameðferð eru dæmi um lyf sem gefin eru pentamidine, atovaquone, 

klindamycin, primaquine (61).  

Eftir að meðferð er hafin er ekki óalgengt að klínísk einkenni versni fyrst um sinn vegna 
bólguviðbragða við deyjandi Pneumocystis sveppum í lungum (62). Svörun ætti að byrja að sjást eftir 

fjögurra til fimm daga meðferð hjá sjúklingum sem ekki eru sýktir af HIV en getur dregist lengur í HIV 

smituðum sjúklingum (18). Mælt er með meðferð í 21 daga fyrir HIV-sýkta sjúklinga en 14-21 daga hjá 

sjúklingum án HIV-sýkingar. Ástæðan fyrir lengri meðferð hjá HIV-sýktum er sú að sýkingarbyrðin er oft 

meiri (63) auk þess eins og fyrr kemur fram tekur svörun við meðferðinni lengri tíma hjá HIV- sýktum.  

Stera ætti að vera gefa sjúklingum með hlutþrýsting súrefnis, í slagæðablóði, lægri en 70 mmHg (64). 

Steragjöf í þessum sjúklingahópi hefur sýnt fram á fækkun þeirra sem þurfa að leggjast inn á gjörgæsludeild 
og hefur einnig auknar lífslíkur í för með sér. Helsta hlutverk steranna er að minnka skaðlegt bólguviðbragð 

við sýklinum (53).  

Varnandi meðferð hefur verið í notkun gegn PCP aðallega meðal HIV smitaðra einstaklinga sem eru í 

hættu á að þróa með sér lungnabólguna (27). Oftast eru kjörlyfin gefin í minni skömmtum ef ekki er um óþol 

fyrir þeirri meðferð að ræða (65). 

 

1.9  Horfur 
Nýgengi og dánartíðni PCP hjá HIV sjúklingum hefur lækkað síðast liðin 20 ár vegna bættrar meðferðar við 

HIV auk notkunar varnandi meðferðar við PCP, dánatíðni HIV sýktra er um 10-20% (23). Á síðustu árum 

hefur nýgengi PCP hins vegar aukist meðal sjúklinga sem ekki hafa HIV smit og jafnframt þörf fyrir meðferð 

á gjörgæsludeild. Dánartíðni þeirra sem ekki hafa HIV smit er nokkuð há (30-50%) og hefur ekki breyst 

mikið á síðustu áratugum (66).  
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1.10 Markmið og tilgangur  
Tilgangur þessarar rannsóknar var að fara yfir gögn allra þeirra sem greinst höfðu með Pneumocystis 

jirovecii lungabólgu á Íslandi á árunum 1995-2017 og skrásetja meðal annars undirliggjandi sjúkdóma, 

ónæmisbælandi meðferðir, greiningaraðferð, val á lyfjameðferð og afdrif sjúklinga. Markmiðið er að draga 

upp heildarmynd PCP hér á landi og faraldsfræði hennar. 
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2 Efniviður og aðferðir 
 

Upplýsingum var safnað afturvirkt um alla þá sjúklinga á Íslandi sem greindust með lungnabólgu af völdum 

Pneumocystis jirovecii á árunum 1995-2017. Listi yfir þá sjúklinga var fenginn frá Sýklafræðideild 

Landspítalans og meinafræðideild Landspítalans auk þess sem leitað var að sjúklingum á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri.  Upplýsingum um sjúklingana var safnað úr sjúkraskrám bæði úr Sögukerfinu en einnig frá 
Skjalasafni Landspítalans. Eftirfarandi breytur voru skráðar: kyn, greiningardagur, aldur við greiningu, 

undirliggjandi sjúkdómur, ónæmisbælandi lyfjagjöf, greiningaraðferð, niðurstöður úr blóðprufum, klínísk 

einkenni, upplýsingar um myndgreiningu, meðferð og afdirf. Þessar upplýsingar voru skráðar í gagnagrunn 

í Excel. 

 Tölfræði úrvinnsla var gerð í tölfræðiforritinu R og Microsoft Excel. Flest gröf og töflur voru gerðar 

í Excel. Upplýsingar um fólksfjölda á Íslandi voru fengnar af vef Hagstofu Íslands (67) og voru þær tölur 

notaðar við útreikninga á nýgengi PCP. 

 Tilskilið leyfi var veitt af Vísindasiðanefnd (VSN-18-002) auk þess sem Ólafur Baldursson, 
framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala og Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri veittu leyfi sitt fyrir rannsókninni. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar var Sigurður 

Guðmundsson, sérfræðingur í smitsjúkdómalækningum.  
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3 Niðurstöður 

 

3.1 Faraldsfræði 
Alls greindust 52 sjúklingar með PCP á Íslandi á árunum 1995-2017 og uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar. 

Karlar voru 31 (60%) og konur voru 21 (40%). Meðalaldur við greiningu var 51 ár og miðgildið 52 ár (95% 

öryggisbil var 13-75ár), yngsti sjúklingurinn var ekki orðinn ársgamall en sá elsti 79 ára.  

 

 
Mynd 1: Aldursdreifing sjúklinga sem greindust með PCP á árunum 1995 - 2017 

 
Aldur við greiningu hefur farið hækkandi yfir rannsóknartímabilið eins og sjá má í töflu 1. 

 
Tafla 1: Meðalaldur við greiningu skipt eftir tímabilum rannsóknartíma 

Tímabil Meðalaldur 
Árin 1995 - 1999 37 ár 

Árin 2000 – 2004 24 ár 

Árin 2005 – 2009  55 ár 

Árin 2010 - 2017 59 ár 
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3.1.1 Nýgengi 
Meðalnýgengi var 0,73 á hverja 100.000 íbúa Íslands á ári yfir rannsóknartímabilið. Myndir 2 og 3 sýna 

hvernig nýgengið breytist milli ára og hvernig það skiptist með tilliti til HIV ástands. 

 

 
Mynd 2: Nýgengi PCP á hverja 100.000 íbúa Íslands, á ári frá árinu 1995 - 2017 

 

 
Mynd 3: Nýgengi PCP á hverja 100.000 á rannsóknartímabilinu skipt eftir HIV ástandi og tímabilum 
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3.1.2 Undirliggjandi sjúkdómur 
Af sjúklingunum voru 18 (35%) þeirra smitaðir af HIV og 34 (65%) ekki smitaðir af HIV. Enginn HIV smituðu 

einstaklinganna voru á cART lyfjameðferð, sjö (39%) þeirra höfðu áður óþekkt HIV smit.  Undirliggjandi 

sjúkdómum var skipt frekar niður í 5 flokka sem voru eftirfarandi: illkynja sjúkdómar, sjálfsofnæmis- og 

bólgusjúkdómar, ígræðslur (líffæra-, merg- eða stofnfrumuígræðsla) og annað.  

 

 
Mynd 4: Undirliggjandi sjúkdómar þeirra sem greindust með PCP á rannsóknartímabilinu.  

 

Af þeim sjúklingum sem höfðu illkynja sjúkdóma voru 13 sem voru með illkynja blóðmein en það var 

fjórðungur allra sjúklinga sem greindust með PCP á rannsóknartímabilinu. 

 Tekið skal fram að á mynd 4 eru sex sjúklingar tvítaldir, fjórir sjúklingar með illkynja sjúkdóm fengu 

ígræðslu og tveir HIV smitaðir sjúklingar höfðu einnig sjálfsofnæmis-eða bólgusjúkdóm. 

 

3.1.3 Ónæmisbælandi meðferð 
Þeir sjúklingar sem fengu ónæmisbælandi meðferð í aðdraganda sýkingarinnar voru 36 (69%) en það voru 

allir sjúklingar sem ekki voru smitaðir af HIV auk tveggja HIV sýktra sem höfðu verið á sterameðferð vegna 

sjálfsofnæmis- og bólgusjúkdóma. 
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Tafla 2: Fjöldi og hlutfall sjúklinga sem fékk ónæmisbælandi meðferð í aðdraganda PCP 

Ónæmisbælandi meðferð Fjöldi Hlutfall  
Frumudrepandi lyf 29 81% 
Líftæknilyf 12 33% 
Sterar 27 75% 
Geislameðferð 2 5,6% 

 
 
Algengasta frumudrepandi lyfið var metótrexat en 12 sjúklingar voru á því lyfi, 10 manns fengu 

cýklófosfamíð og 5 fengu azatíóprín. Þá voru 7 (19%) sem fengu vincristine, 5 (14%) sem fengu adriamycin. 

Auk fyrrgreindra lyfja voru lyf á borð við cyclosporin, fludarabin og bleomycin auk fleiri lyfja sem ekki verða 

talin upp hér sökum þess hve fáir sjúklingar fengu meðferð með þeim.  

Af sjúklingunum sem fengu líftæknilyf fengu fimm (14%) meðferð með infliximab, fimm (14%) með 

rituximab. Þá voru tveir (5,6%) sem fengu meðferð með alemtuzumabi. Einn sjúklingur fékk bæði 
infliximab og etanercept en bæði eru TNF hamlar. 
 
 

3.2 Klínísk einkenni og rannsóknir 
Hósti og mæði voru meðal þeirra klínísku einkenna sem skráð voru niður en 32 (62%) sjúklinga voru með 

bæði þessara einkenni, 10 (19%) sjúklingar voru einungis með mæði og 4 (7,7%) voru einungis með hósta. 
Meðalhiti sjúklinganna var 37,8 °C (95% öryggisbil er 37-37,8 °C)  

Blóðrannsóknir sem framkvæmdar voru, eru sýndar í töflu 3. 

 

Tafla 3: Niðurstöður blóðrannsókna 

Mæling Fjöldi Hlutfall 
Hemóglóbín undir 120 38 73% 
Hvít blóðkorn undir 1,5 3 5,8% 
Kreatinin yfir 150a 6 13% 
Hlutþrýstingur súrefnis í blóði undir 70 mmHgb 21 53% 
Hlutþrýstingur súrefnis í blóði undir 60 mmHgb 12 30% 
Hlutþrýstingur koltvíoxíðs í blóði yfir 50 
mmHgb,c  0 0% 

aUpplýsingar vantar um 4 sjúklinga, bupplýsingar vantar um 12 sjúklinga, ceinn sjúklingur var með 

hlutþrýsting koltvíoxíðs 50. 
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Myndgreining 
Allir sjúklingar undirgengust myndrannsókn en 28 (54%) voru sendir í tölvusneiðmyndatöku, 41 (79%) í 

röntgenmyndatöku og 17 (33%) sjúklinga fóru bæði í tölvusneiðmynd og röntgenmyndatöku. Niðurstöður 

allra myndrannsókna sýndu dreifðar íferðir.  

 

3.3  Sýnataka og greiningaraðferð 
Það voru 49 (94%) sjúklinga sem fóru í berkjuspeglun þar sem tekin voru berkjuskolssýni og/eða vefjasýni. 

Á einum sjúklingi var gerð opin sýnataka með brjóstholsaðgerð. Berkjuskolssýnin voru 47 (83%) og 

vefjasýnin átta (14%). Tveir (3,5%) sjúklingar skiluðu inn hrákasýni sem notað var til greiningar.  

 

Flestir voru greindir á Sýklafræðideild Landspítala eða 48 (92%) sjúklingar, 5 með silfurlitun, 3 með PCR 

og 40 með flúrskinslitun. Meinafræðideild Landspítala greindi 8 (15%) sjúklinga, þar af voru 5 sjúklingar 

einnig greindir af Sýklafræðideild. Berkjuskolssýni frá einum sjúklingi var sent erlendis til PCR greiningar.  
 

3.4  Meðferð 
Meirihluti sjúklinganna fengu kjörlyfjameðferðina trimetoprim-sulfamethoxazol (TMP-SMZ), 34 (65%) 

þeirra fengu hana allan meðferðartímann og 27 (79%) þeirra fengu einnig sterameðferð. Það voru 13 

(25%) sjúklingar sem fengu aðra lyfjameðferð en TMP-SMZ og 3 (23%) þeirra fengu einnig stera. Þá voru 
5 (9,6%) sjúklingar sem byrjuðu á TMP-SMZ en þurftu að skipta um lyf vegna aukaverkana en 1 (20%) 

þeirra fékk einnig stera.  Í heildina fengu 33 (64%) sjúklinga stera samhliða meðferð við PCP. Þeir 

sjúklingar sem fengu aðra lyfjameðferð voru flestir með ofnæmi fyrir eða þoldu ekki kjörlyfjameðferðina. 

Dæmi um önnur lyf sem gefin voru í þeim aðstæðum eru pentamidín, atóvakvón og klindamycín 
Meðalmeðferðartíminn var 19 dagar (95% öryggisbil er 5,1 – 27 dagar), miðgildi meðferðartíma var 21 

dagur sem var jafnframt algengasta gildið, 20 (39%) sjúklinga fengu 21 dags meðferð.  

 

3.5  Afdrif 
Tafla 3 sýnir fjölda þeirra sem létust vegna PCP og hvernig dauðsföllin skiptast milli sjúklinga sem eru 

smitaðir af HIV og þeirra sem ekki eru smitaðir af HIV, taflan sýnir einnig hlutföllin. Tekið skal fram að fjórir 

af þeim tíu sem létust dóu af öðrum orsökum en PCP (tveir fengu söðulblóðsegarek, einn fékk 

innanskúmsblæðingu og fjórði lést vegna CMV hjartavöðvabólgu með tamponade) 
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Tafla 4: Dauðsföll og hlutfall látinna alls en einnig eftir HIV ástandi 

 Dauðsföll Heildarfjöldi Hlutfall látinna 
Allir sjúklingar 10 52 19% 
Sjúklingar smitaðir af HIV 3 18 17% 
Sjúklingar ekki smitaðir af HIV 7 34 21% 

 
Einn sjúklinganna sem smitaður var af HIV hafði óþekkt HIV smit, sá sjúklingur var jafnframt að fá stera við 
undirliggjandi sjálfsofnæmissjúkdómi. Því voru fjórir sjúklingar með undirliggjandi sjúkdóm úr flokki 

sjálfsofnæmis-og bólgusjúkdóma og fjórir með illkynja sjúkdóm en dánartíðni meðal beggja þessara 

sjúkdómaflokka er því 24%. Einn af þeim sem lést hafi fengið mergígræðslu en sá hafði undirliggjandi 

illkynja sjúkdóm, dánartíðni þeirra sem höfðu fegnið ígræðslu er því 20%.  

 Átta (80%) af þeim sem létust höfðu fengið ónæmisbælandi meðferð í aðdraganda PCP en sex 

þeirra fengu frumudrepandi lyf, einn fékk líftæknilyf og að sama skapi fékk einn geislameðferð. Helmingur 

þeirra sem létust höfðu fengið stera.  
Mynd 5 er graf sem sýnir fjölda og hlutfall látinna af völdum PCP í tímans rás þar sem sjúklingum 

hefur verið skipt í tvennt eftir því hvort þeir voru smitaðir af HIV eða ekki, rannsóknartíma verið skipt upp í 

fjögur tímabil. 

 

 
Mynd 5: Dauðsföll og hlutfall þeirra í tímans rás eftir HIV ástandi 

 
Allir sjúklingarnir sem létust fengu kjörlyfjameðferð á einhverjum tímapunkti og sjö þeirra fengu 

einnig stera samhliða henni. 
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Meðaldur þeirra sem létust innan 30 daga frá greiningu voru 67 ár, sá elsti sem lést var 79 ára en 

sá yngsti 46 ára. Kynjahlutföllin skiptast þannig að 7 (70%) karlar og 3 (30%) konur létust. Dánartíðni karla 

sem fá Pneumocystis jirovecii lungabólgu er því 23% en dánartíðni kvenna 14%.  
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4 Umræður 
Nýgengi PCP á Íslandi hefur verið sveiflukennt í gegnum rannsóknartímabilið en virðist hafa farið 
hækkandi meðal sjúklinga sem ekki höfðu HIV smit. Átján sjúklinganna eða 35% höfðu HIV smit og voru 

36 sjúklinganna eða tæp 70% sjúklinganna að fá ónæmisbælandi lyf í aðdraganda PCP, flestir þeirra 

fengu frumudrepandi lyf en steranotkun var einnig nokkuð mikil. Flestir voru greindir með flúrskinslitun á 

berkjuskolsvökva og meirihluti sjúklinga voru settir á kjörlyfjameðferð. Dánarhlutfall var 19% og er það 

örlítið hærra meðal þeirra sem ekki hafa HIV smit. 

 

4.1  Faraldsfræði 
Þeir sjúklingar sem greindust með lungnabólgu af völdum Pneumocystis jirovecii á Íslandi á 

rannsóknartímanum voru 52 talsins.  

Miðgildi aldurs við greiningu er nálægt því sama og birt var í franskri grein (68), rannsóknartími 

þeirrar greinar var þó styttri eða frá 2007-2010, aðrar greinar hafa sýnt svipaðan aldur við greiningu (69). 

Meðalaldur við greiningu hefur farið hækkandi hérlendis en sú er einnig raunin í Englandi (70). Aukin 

meðhöndlun undirliggjandi sjúkdóma eldri einstaklinga, bætt lifun og hækkandi aldur þjóðarinnar gætu 
útskýrt það að einhverju leyti. Einnig má benda á að þýði þeirra sem greinst hafa með PCP, á Íslandi á 

rannsóknartímanum, er lítið og því hefur hver og einn einstaklingur mikið vægi.  

Fleiri karlar greindust en konur og þekkist það einnig erlendis (68, 70), útskýrist það líklega af því 

að karlar eru í meirihluta meðal HIV smitaðra.  

 

4.1.1 Nýgengi 
Nýgegni var sveiflukennt yfir rannsóknartímann en gæti það orsakast vegna fárra tilfella. 

Nýgengi PCP í hópi þeirra sem hafa HIV smit hefur minnkað erlendis (71, 72) en samkvæmt mynd 

3 virðist það hafa staðið í stað á Íslandi. Ísland hefur ekki verið eftirbátur hvað varðar innleiðingu nýrra, 

bættra lyfja til að halda HIV sýkingu í skefjum, cART, og því ekki hægt að kenna því um. Enginn HIV smituðu 

einstaklinganna sem fengu PCP voru á meðferð við HIV og voru sjö þeirra eða 40% með ógreint smit en 

hættan á PCP er há bæði meðal ómeðhöndlaðra og ógreindra HIV sjúklinga (73). 

Nýgengi meðal þeirra sem ekki hafa HIV smit hefur verið að aukast hérlendis en slíkt hefur sést í 
erlendum rannsóknum (70) en svo er þó ekki alltaf raunin (22). Bent hefur verið á að lengri lifun sjúklinga 

með illkynja sjúkdóma, notkun ágengari ónæmisbælandi meðferðar og fjölgun ábendinga fyrir 

ónæmisbælandi lyf gætu útskýrt þetta að einhverju leyti (74). Þá hefur notkun líftæknilyfja einnig verið að 

aukast en þau eru áhrifarík ónæmisbælandi lyf með frekar fáar aukaverkunum og því fer notkun þeirra 

vaxandi. Þá gæti ástæðan einnig verið sú að læknar séu meðvitaðari nú en áður um PCP meðal þeirra sem 

ekki hafa HIV smit en rætt hefur verið að læknar sem áður hafa meðhöndlað sjúkling með PCP séu líklegri 

til að greina sýkinguna (75). Aukning í nýgengi gæti einnig verið vegna aukinnar dreifingar Pneumocystis 

jirovecii í samfélaginu en það myndi auka líkur á smiti. 
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4.1.2 Undirliggjandi sjúkdómar 
Sjúklingar með HIV smit voru í minnihluta þeirra sem greindust með PCP á rannsóknartímabilinu en 

erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt það (22, 68). Rannsóknir nota misjafna flokkun til að skipta þeim sem 

ekki hafa HIV smit niður eftir undirliggjandi sjúkdómum en flestar eru þó sammála um að illkynja blóðmein 

sé helsti áhættuþátturinn (22, 33, 68-70, 76). Illkynja blóðmein voru raunar ekki algengasti undirliggjandi 

sjúkdómur (utan HIV) í þessari rannsókn heldur voru það sjálfsofnæmis-og bólgusjúkdómar. Ítrekað skal 

að flokkun undirliggjandi sjúkdóma var ekki eins milli greina auk þess sem rannsóknarþýði skiptir miklu máli 

þegar bornar eru saman niðurstöður rannsókna.  

 

4.1.3 Ónæmisbælandi meðferð 
Ónæmisbælandi meðferðir sem sjúklingar fengu í aðdraganda PCP, og listaðar eru í töflu 2, geta allar aukið 

hættuna á að sjúklingur þrói með sér PCP (23). Meirihluti þeirra sem fengu ónæmisbælandi meðferð í 

aðdraganda PCP höfuð fengið stera eða 75% en fyrri rannsóknir hafa sýnt að steranotkun sé einn helsti 

áhættuþátturinn (33). Samkvæmt töflu 2 fengu 23 sjúklingar líftæknilyf en rætt hefur verið hvort líftæknilyf 
séu mögulega að stækka hóp þeirra sem í hættu eru að fá PCP (77). Þá er velþekkt að frumudrepandi lyf 

auki áhættu á PCP en í töflu 2 sést að það voru algengustu ónæmisbælandi lyfin sem sjúklingar fengu í 

aðdraganda lungnabólgunnar. Af þeim var metótrexat oftast gefið (78-80) en cýklófosfamíð þar á eftir (23). 

 

4.2  Klínísk einkenni og rannsóknir 
4.2.1 Klínísk einkenni 
Hlutfall þeirra sem voru með klínísk einkenni þ.e. hósta og mæði er í takt við niðurstöður erlendra 

rannsóknar (68, 81). 
 

4.2.2 Blóðrannsóknir 
Ætla má að þeir sjúklingar sem hafa hemoglóbín gildi undir 120 séu með blóðleysi (82) en samkvæmt töflu 

3 voru það 28 einstaklingar. Sé kreatínín gildi hátt í blóði er nauðsynlegt að fylgjast vel með því á meðan 

TMP-SMZ meðferð stendur yfir eða jafnvel íhuga aðra meðferð (83). Af þeim 40 sjúklingum sem upplýsingar 

um blóðgös voru skráðar í sjúkraskrár má ætla að tólf þeirra hafi verið í öndunarbilun samkvæmt töflu 3 þar 
sem öndunarbilun er skilgreind sem svo að þegar hlutþrýstingur súrefnis fer undir 60 mmHg eða 

hlutþrýstingur koltvíoxíðs fer yfir 50 mmHg (84). 

 

4.2.3 Myndgreiningar 
Allir sjúklingarnir voru með dreifðar íferðir á lungnamynd en það er jafnframt algengasta birtingarmynd PCP 
í myndrannsóknaniðurstöðum (53, 85). 
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4.3  Sýnataka og greiningaraðferð 
Flest sýni til greininga voru berkjuskolssýni og var flúrskinslitun algegnasta greiningaraðferðina en 

ákjósanlegt er að greining sé framkvæmd þannig (86, 87). PCR greiningaraðferðin er talin sú næmasta 

hingað til en hún var tekin i fulla notkun hérlendis fyrir u.þ.b. ári síðan og er nú helsta greiningaraðferð 

PCP hérlendis. Hætta er á að PCR greini ekki á milli bólfestu og sýkingar þar sem hún er afar næm (76). 

Hérlendis hafa því flest sýni verið greind með traustum aðferðum. Nauðsynlegt er að nota sem 

árangursríkustu greiningaraðferðina þar sem sýkingarbyrði er oft lítil, sérstaklega hjá þeim sem ekki hafa 
HIV smit (87). 

 

4.4  Meðferð 
Flestir sjúklinganna eða 65% þeirra fengu kjörlyfjameðferð en það kemur nokkuð á óvart að hlutfallið sé 

ekki hærra. Ef til vill mætti gera betur hér en þó voru flestir sem ekki fengu kjörlyfjameðferð með ofnæmi 

fyrir eða þoldu ekki meðferðina vegna aukaverkana.  
 Mælt er með að gefa stera samtímis meðferð við PCP sé hlutþrýstingur súrefnis lægri en 70 

mmHg, rannsóknir hafa staðfest gagnsemi þess þegar HIV smit er til staðar (64, 88) og ætla má að þeir 

geri einnig gagn meðal annarra sjúklingahópa þó rannsóknir hafi ekki enn staðfest það. Þeir sjúklingar 

sem fengu stera voru 33 talsins en þeir sem uppfylltu skilyrði þess að fá stera voru aðeins 21 eins og sjá 

má í töflu 3, þó verður að geta þess að upplýsingar um hlutþrýsting súrefnis vantaði hjá 12 einstaklingum. 

Notkun stera samhliða meðferð gæti því verið meiri hérlendis en ábendingar eru fyrir en oft var steragjöf 

haldið áfram við meðhöndlun PCP hafði sjúklingur verið á sterum þegar hann greindist.  
 

4.5  Afdrif 
Tafla 4 sýnir hversu margir létust innan 30 daga frá því meðferð hófst. Dánartíðni í hópi þeirra sem höfðu 

HIV smit er sambærileg niðurstöðum erlendra rannsókna (23). Dánartíðni meðal þeirra sem ekki höfðu 

HIV smit er hins vegar lægri en fyrri rannsóknir hafa sýnt (23, 69, 75) en bent hefur verið á að PCP sé 

mögulega ágengara í þeim sjúklingum (9). Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að oft líður lengri tími frá 
því sjúklingar án HIV smits leggjast inn og þar til meðferð, við PCP, er hafin (68, 81). Mikilvægt er að hefja 

meðferð sem fyrst en það dregur úr líkur á að sjúklingur þurfi öndunarvélaraðstoð (23). Líklega er það 

sama uppi á teningnum hér þó dánartíðni þessa sjúklingahóps sé lægri. Gæti það bent til þess að læknar 

hérlendis séu meðvitaðari og greini sjúklingana fyrr. Þá gæti hátt hlutfall notkunar stera samhliða meðferð 

við PCP spilað hlutverk en einnig mætti velta því upp hvort mildari sjúkdómur sé hérlendis. Sennilegasta 

skýringin er þó sú að hver og einn sjúklingur hefur mikið vægi, í þessari rannsókn, vegna fæðar og getur 

því haft mikil áhrif á niðurstöðurnar. 
Mynd 5 sýnir að dauðsföllum fjölgaði almennt eftir því sem leið á rannsóknartímann, sérstaklega í 

hópi þeirra sem ekki voru með HIV smit. Það gæti verið í takt við aukið nýgengi í þeim hópi en einnig er 

mögulegt að að þeir sjúklingar sem deyja séu að greinast of seint í PCP ferlinu. Það ber að hafa í huga 

að fáir sjúklingar létust og því hefur hver og einn sjúklingur mikið vægi.  
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Meðalaldur þeirra sem létust var hærri en meðalaldur sjúklinga við greiningu, það er í samræmi 

við fyrri rannsóknir en hækkandi aldur hefur verið tengdur við aukna dánartíðni (68, 69). En þá hækkaði 

meðalaldur við greiningu yfir rannsóknartímabilið auk þess sem dauðsföllum fjölgaði svo það gæti haldist 

í hendur. 
Allir sjúklingarnir sem létust fengu kjörlyfjameðferð á einhverjum tímapunkti og því ekki hægt að ræða 

hvort skortur á henni hækki dánartíðni.  

Hærri dánartíðni meðal karla er athyglisverð en þetta hefur sést áður meðal sjúklinga án HIV smits 

(69, 75). Mögulega eru konur greindar fyrr eða hafa skárri sjúkdóm en ekki má gleyma að tölfræðilegur 

styrkur þessarar rannsóknar er lítill sökum fæðar sjúklinga. 

 

4.6  Styrkleikar 
Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að hún nær til heillrar þjóðar og teljum við að allir sem greindust með 

PCP á rannsóknartímabilinu séu með í rannsókninni. Þá voru allir sjúklingarnir greindir og meðhöndlaðir á 

sömu heilbrigðisstofnun.  

 

4.7 Veikleikar  
Veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að hún er afturskyggn og treystir því á að allar upplýsingar hafi verið 

rétt skráðar niður í rauntíma. Einnig er hætta á að gögn hafi verið vitlaust færð úr sjúkraskrám yfir í 

gagnagrunn í Excel. Þá er rannsóknarþýðið smátt sem gerir það að verkum að hver og einn sjúklingur 

hefur mikið vægi auk þess sem ekki var unnt að framkvæma marktæknipróf sökum fæðar.  

 

4.8  Ályktanir  
Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa varpað ljósi á faraldsfræði og nýgengi lungnabólgu af völdum 

Pneumocystis jirovecii á Íslandi á rannsóknartímabilinu, undirliggjandi sjúkdóma þeirra sem greindust, 

klínísk einkenni, meðferðarval og afdrif þeirra. Nýgengi þeirra sem ekki höfðu HIV smit jókst á 

rannsóknartímabilinu en spurning er hvort auka þyrfti notkun varnandi meðferðar í þeim sjúklingahópi. 

Aldur við greiningu hefur farið hækkandi yfir rannsóknartímabilið auk þess sem dauðsföllum hefur fjölgað.  

Þó svo lungnabólga af völdum Pneumocystis jirovecii  sé ekki algeng er um að ræða illvígan 
sjúkdóm sem dregur flesta til dauða sé hann ómeðhöndlaður. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir 

sýkingunni, greina hana sem fyrst og hefja lyfjameðferð. Dánartíðni hérlendis er lægri en gengur og gerist 

meðal þeirra sjúklinga sem ekki hafa HIV smit og er vert að halda því.  
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